
1 00001 นางสาว กชกร ไกรสังข์ เก้าเล้ียววิทยา

2 00002 นางสาว กนกวรรณ พรหมเพียร นวมินทราชูทิศ มัชฌิม

3 00003 นาย กฤตพล ศรีม่วง เก้าเล้ียววิทยา

4 00004 เด็กชาย กฤษณ แจ่มอ่วม เก้าเล้ียววิทยา

5 00005 นางสาว กัณญาภัชร สุขจุ่น เก้าเล้ียววิทยา

6 00006 นางสาว กัลป์ยาณี จอนเกิด เก้าเล้ียววิทยา

7 00007 นางสาว กิตติรัตน์ เกตุส ารี เก้าเล้ียววิทยา

8 00008 นางสาว เขมจิรา ต่างเกตุ เก้าเล้ียววิทยา

9 00009 นาย จักรพงศ์ แก้ววิเศษ เก้าเล้ียววิทยา

10 00010 นาย จักรินทร์ เสือเจริญ เก้าเล้ียววิทยา

11 00011 นาย จักรี รอดเจริญ เก้าเล้ียววิทยา

12 00012 เด็กชาย จิรยุทธ เกิดปล่ัง วัดท่าพระเจริญพรต

13 00013 นางสาว ชมพูนุช แม้นพ่วง เก้าเล้ียววิทยา

14 00014 นาย ชยทัต สุดแก้ว เก้าเล้ียววิทยา

15 00015 นางสาว ชลธิชา สร้อยสน ปวีณาวิทยา

16 00016 นางสาว ชาลิสา เขียวด า เก้าเล้ียววิทยา

17 00017 นาย ชินภัทร บุญเนียม เก้าเล้ียววิทยา

18 00018 นาย ญุคณเดช กลัดสอาด เก้าเล้ียววิทยา

19 00019 นางสาว ณัฐธิชา หงษ์ไกร เก้าเล้ียววิทยา

20 00020 เด็กหญิง ณัฐนิชา อยู่บ ารุง เก้าเล้ียววิทยา

หมายเหตุ : 1. ข้อมูล (ช่ือ-สกุล) ไม่ถูกต้อง ให้นักเรียนแก้ไขในวันท่ีเข้าสอบ
2. ขอให้ผู้เข้าสอบตรวจสอบรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบ ห้องสอบและเลขท่ีน่ังสอบ เพ่ือใช้ในการเข้าสอบให้ถูกต้อง                

ห้องสอบท่ี 1
ประกาศรายช่ือนักเรียนสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 4

โรงเรียนเก้าเล้ียววิทยา ประจ าปีการศึกษา 2564
สอบวันท่ี 22 พฤษภาคม 2564

ล าดับท่ี เลขท่ีน่ังสอบ ค าน าหน้า ช่ือ นามสกุล สถานศึกษาเดิม



1 00021 นาย ณัฐพล โตใหญ่ เก้าเล้ียววิทยา

2 00022 เด็กชาย ณัฐวัตร อ่ิมอารัญ เก้าเล้ียววิทยา

3 00023 นาย ดลชัย วงค์คุรุ เก้าเล้ียววิทยา

4 00024 นาย ดารากร วงค์คุรุ เก้าเล้ียววิทยา

5 00025 นาย ดุลยวัต พันวัน เก้าเล้ียววิทยา

6 00026 นาย ธนาภูมิ จิตรีเช้ือ เก้าเล้ียววิทยา

7 00027 เด็กหญิง ธิดา เดชเรืองศรี เก้าเล้ียววิทยา

8 00028 นางสาว นภัส รัตน์ ทองเต่ียง เก้าเล้ียววิทยา

9 00029 นางสาว นภัสวรรณ สายรอด ลาดยาววิทยาคม

10 00030 เด็กหญิง นริศรา กล่ินน่ิมนวล เก้าเล้ียววิทยา

11 00031 นางสาว นันท์สินี ดีสารพันธ์ เก้าเล้ียววิทยา

12 00032 เด็กหญิง บุณยานุช สัมพันธ์ เก้าเล้ียววิทยา

13 00033 นางสาว บูชิตา โภคพัฒน์ วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย

14 00034 นาย ปกรณ์เกียรติ กุลเสือ เก้าเล้ียววิทยา

15 00035 นางสาว ปาลิตา อุ่นผล เก้าเล้ียววิทยา

16 00036 นางสาว ป่ินมณี พรเจริญวิโรจน์ เก้าเล้ียววิทยา

17 00037 นาย เปมทัต โพธ์ิค า เก้าเล้ียววิทยา

18 00038 นางสาว ผกามาศ เจริญศิลป์ เก้าเล้ียววิทยา

19 00039 นางสาว พรพิพัฒน์ ย้ิมเจริญ เก้าเล้ียววิทยา

20 00040 นางสาว พัชราภรณ์ กะพงษ์หงษ์ เก้าเล้ียววิทยา

หมายเหตุ : 1. ข้อมูล (ช่ือ-สกุล) ไม่ถูกต้อง ให้นักเรียนแก้ไขในวันท่ีเข้าสอบ
2. ขอให้ผู้เข้าสอบตรวจสอบรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบ ห้องสอบและเลขท่ีน่ังสอบ เพ่ือใช้ในการเข้าสอบให้ถูกต้อง                

ห้องสอบท่ี 2

ประกาศรายช่ือนักเรียนสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 4

โรงเรียนเก้าเล้ียววิทยา ประจ าปีการศึกษา 2564

สอบวันท่ี 22 พฤษภาคม 2564

ล าดับท่ี เลขท่ีน่ังสอบ ค าน าหน้า ช่ือ นามสกุล สถานศึกษาเดิม



1 00041 นาย พิชญะ ดีสาระพันธ์ เก้าเล้ียววิทยา

2 00042 นาย พิสิฐ กรัดปรี เก้าเล้ียววิทยา

3 00043 นางสาว ภคพร สุขขวัญ เก้าเล้ียววิทยา

4 00044 นาย ภัทรพงษ์ ไกรสังข์ เก้าเล้ียววิทยา

5 00045 นาย ภานุวัฒน์ จันทร์ดี เก้าเล้ียววิทยา

6 00046 นาย มนัสพงษ์ กลัดพันธ์ เก้าเล้ียววิทยา

7 00047 นางสาว มัทวัน แจ้งนิล เก้าเล้ียววิทยา

8 00048 นางสาว วชิราภรณ์ จันทร์ทาทิพย์ เก้าเล้ียววิทยา

9 00049 นาย วรวุฒิ บุญเนียม เก้าเล้ียววิทยา

10 00050 นางสาว วราทิพย์ ทองหยิบ เก้าเล้ียววิทยา

11 00051 นางสาว วลัยพรรณ เฉลิมพัชรพรบุณ เก้าเล้ียววิทยา

12 00052 เด็กชาย วัน ชัย สระดีแสง เก้าเล้ียววิทยา

13 00053 นางสาว วิราวรรณ ไกรสังข์ เก้าเล้ียววิทยา

14 00054 นาย วิศรุต มีส าราญ เก้าเล้ียววิทยา

15 00055 เด็กชาย วีรพัฒน์ ศรีพัฒน์ เก้าเล้ียววิทยา

16 00056 นาย ศรีอนุชา บุญชู เก้าเล้ียววิทยา

17 00057 นาย ศุภวัฒน์ สายทอง เก้าเล้ียววิทยา

18 00058 นางสาว สิริกานต์ คะชุนรัมย์ เก้าเล้ียววิทยา

19 00059 นางสาว สุจิรา  วาดพิม เก้าเล้ียววิทยา

20 00060 นางสาว สุธีกานต์ แก้วพูน เก้าเล้ียววิทยา

หมายเหตุ : 1. ข้อมูล (ช่ือ-สกุล) ไม่ถูกต้อง ให้นักเรียนแก้ไขในวันท่ีเข้าสอบ
2. ขอให้ผู้เข้าสอบตรวจสอบรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบ ห้องสอบและเลขท่ีน่ังสอบ เพ่ือใช้ในการเข้าสอบให้ถูกต้อง                

ห้องสอบท่ี 3
ประกาศรายช่ือนักเรียนสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 4

โรงเรียนเก้าเล้ียววิทยา ประจ าปีการศึกษา 2564
สอบวันท่ี 22 พฤษภาคม 2564

ล าดับท่ี เลขท่ีน่ังสอบ ค าน าหน้า ช่ือ นามสกุล สถานศึกษาเดิม



1 00061 นางสาว สุนิสา เม้ียนปลิก เก้าเล้ียววิทยา

2 00062 นางสาว สุพัชตา งอกผล เก้าเล้ียววิทยา

3 00063 นางสาว สุพัตรา เเดงเล็ก เก้าเล้ียววิทยา

4 00064 นางสาว สุภัสสร วงศา เก้าเล้ียววิทยา

5 00065 นาย อดิศร จันทวงษ์ เก้าเล้ียววิทยา

6 00066 นางสาว อภิชญา อ้ึงสุวานิช เก้าเล้ียววิทยา

7 00067 นาย อภินันท์ สุภาเชาว์ เก้าเล้ียววิทยา

8 00068 นาย อภิสิทธ์ิ จ๋ิวเจริญ เก้าเล้ียววิทยา

9 00069 นางสาว อรวิกา ส าเนียง เก้าเล้ียววิทยา

10 00070 เด็กชาย อินทรพล ย้ิมเจริญ เก้าเล้ียววิทยา

หมายเหตุ : 1. ข้อมูล (ช่ือ-สกุล) ไม่ถูกต้อง ให้นักเรียนแก้ไขในวันท่ีเข้าสอบ
2. ขอให้ผู้เข้าสอบตรวจสอบรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบ ห้องสอบและเลขท่ีน่ังสอบ เพ่ือใช้ในการเข้าสอบให้ถูกต้อง                

ห้องสอบท่ี 4
ประกาศรายช่ือนักเรียนสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 4

โรงเรียนเก้าเล้ียววิทยา ประจ าปีการศึกษา 2564
สอบวันท่ี 22 พฤษภาคม 2564

ล าดับท่ี เลขท่ีน่ังสอบ ค าน าหน้า ช่ือ นามสกุล สถานศึกษาเดิม




































